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Kerkdiensten 
 
Tot 15 maart worden er alleen online kerkdiensten gehouden. Zodra er iets 
verandert m.b.t. de diensten wordt dat bekendgemaakt via de Kerkbrief. 
 
Vieringen in onze kerk volgen via kerkdienstgemist.nl 
Omdat er op zondagmorgen vanwege de coronamaatregelen zeer veel gebruik wordt 
gemaakt van kerkdienstgemist.nl kan het gebeuren dat de uitzending hapert door 
overbelasting van het netwerk. Om dit te voorkomen, raden wij u/jullie aan om op een 
ander tijdstip op zondag de website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken 
en te beluisteren. Downloaden kan ook. 

 
Zondag 7 maart 
online  dienst   10.00 uur ds. W.A. van Rijn 
       3e zondag veertigdagentijd 
 
Zondag 14 maart 
online  dienst   10.00 uur mevr. G. Bregman-Hoving 
       uit Woubrugge 
       4e zondag veertigdagentijd 
 
Zondag 21 maart 
Prot. Kerk en/of online  10.00 uur ds. W.A. van Rijn 
       Biddag voor gewas en arbeid 
       5e zondag veertigdagentijd 
 
Zondag 28 maart 
Prot. Kerk en/of online  10.00 uur dr. C. Pumplun uit Amsterdam 
       Palmpasen 
       6e zondag veertigdagentijd 
 
Donderdag 1 april 
Prot. Kerk en/of online  19.00 uur ds. W.A. van Rijn 
       Witte Donderdag    
 
Vrijdag 2 april 
Prot. Kerk en/of online  19.30 uur commissie eredienst 
       Goede Vrijdag 
 
Zaterdag 3 april 
Prot. Kerk en/of online  19.30 uur ds. W.A. van Rijn 
       Stille Zaterdag 
 
Zondag 4 april 
Prot. Kerk en/of online  10.00 uur ds. W.A. van Rijn 
       Pasen      
 



 

 
Oppasdienst 
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst.  
 
 
TER OVERDENKING 

 
In de laatste week van januari bloeiden de sneeuwklokjes al in de voortuin. 
Een leuke verrassing, want deze hebben we zelf niet geplant. Ook de tulpen in de 
potten lieten al wat groene puntjes zien. De kersenboom en hortensia hadden al 
ontluikende knoppen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat bij mij de lentekriebels ook 
begonnen. Wat zou het fijn zijn als het weer het weer toe zal staan om elkaar in de 
tuin te ontmoeten.                                                                                                                
En toen kwam daar de sneeuw en de kou. Hoe moet dat nu toch gaan met alle 
plantjes? Hoe zullen de bloemetjes er op reageren? 
De tulpen in de potten hebben we voor de 
zekerheid toch maar een weekje in de garage 
gezet.                                                        
 
Nu weet ik inmiddels dat de natuur vaak veel 
weerbaarder is dan ik zou denken. Als je iets 
wat dor en dood lijkt een beetje extra 
aandacht, liefde, maar vooral tijd geeft bestaat 
er zomaar een kans dat het leven er uit zal 
knallen. Ondanks  alle ontberingen die de 
natuur moet doorstaan weet zij toch weer tot 
bloei te komen.                                                                                                    
                                                                          
Nu in de veertigdagentijd kan ik het haast niet 
helpen om dan aan het paasverhaal te 
denken. Waarin we enerzijds stilstaan bij het 
lijden van de wereld, bij pijn en zelfs de dood. 
Maar hoe er met Pasen ook weer een nieuw 
begin is, dat het Leven dwars door alles heen 
weet door te breken. 
 
Hoe we dit jaar Pasen zullen vieren is nog niet duidelijk. In veel aspecten is ons leven 
tot stilstand gekomen: Geen bezoek ontvangen, niet op pad kunnen gaan, voorzichtig 
zijn met plekken waar veel mensen samenkomen. Ook dat kan soms voelen alsof het 
leven dor en koud is geworden. Alsof we moeten wachten onder een dekentje van 
sneeuw, tot de dooi invalt. Maar ook daarin mogen we blijven uitzien naar Pasen, 
naar een hernieuwd leven, waarin we weer zullen uitbotten en tot bloei zullen komen. 
 
Laten we deze veertigdagentijd dus stilstaan bij de dorheid van mensenlevens, de 
dorre plekken in ons eigen leven, om daarna voluit het leven te begroeten, Pasen te 
vieren. 

Ds. Wilma van Rijn 
 
 
 



 

 
COMMISSIE EREDIENST 
 
Huispaaskaarsen bestellen 
“Veel mensen zijn aan huis 
gekluisterd. Huispaaskaarsen zijn 
bij uitstek geschikt om de 
Paastijd in huiselijke kring op een 
ingetogen manier te beleven. 
Uiteraard is de Huispaaskaars 
ook een aansprekend cadeau 
voor mensen die u dierbaar zijn”. 
Dit citaat staat in de folder van 
Boca Kaarsen Groep, de leverancier van de Paaskaars in onze kerk. 
Afgelopen jaar konden veel van onze gemeenteleden de vieringen in onze kerk niet 
persoonlijk bezoeken vanwege de coronapandemie. Gelukkig kunnen we nu wel 
allemaal de vieringen thuis meebeleven in woord en beeld. Wellicht is het dan ook 
een mooi idee om een huispaaskaars aan te schaffen. Op de website van de Boca 
Kaarsen Groep kunt u zelf uw keuze bepalen: www.boca.nl. 
Met vriendelijke groet namens de commissie eredienst,                          Ria Bakker 
 
 ZWO-COMMISSIE 
 
Kerk in Actie 40-dagentijd-thema: "Ik ben er voor jou" "Zeven keer 
barmhartigheid" 
Zondag 21 februari 2021 was de 1e zondag van de 40-dagentijd. In de periode 21/2 
t/m 28/3 leven we toe naar Pasen, op zondag 4 april. 
Het thema van Kerk in Actie rond de 40-dagentijd en Pasen is dit jaar: "Ik ben er voor 
jou" "Zeven keer barmhartigheid". Elke zondag wordt er aandacht besteed aan één 
van de werken van barmhartigheid. Dit zullen de volgende projecten zijn: 

 1e Zondag van 40-dagentijd: Project Moldavië - De zieken bezoeken. 

 2e Zondag van 40-dagentijd: Project Nederland - De dorstigen te drinken 
geven. 

 3e Zondag van 40-dagentijd: Project Libanon - De vreemdeling onderdak 
bieden. 

 4e Zondag van 40-dagentijd: Project Nederland - De naakten kleden. 

 5e Zondag van 40-dagentijd: Project Indonesië - De hongerigen eten geven. 

 6e Zondag van 40-dagentijd: Project Nederland - De doden begraven. 

 Pasen: Project Zuid-Afrika - Ik ben er voor jou. 

Bijna elke zondag in de 40-dagentijd zal er een Kerk in Actie collecte zijn. Van harte 
aanbevolen en alvast hartelijk dank voor je gift. 
 
40-dagentijdkalender 
Als je niet bent toegekomen aan het bestellen van een 40-dagenkalender, maar je 
wilt dat alsnog doen, dan kun je deze bestellen via: 



 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender, óf je kunt de kalender 
ook online volgen (via dezelfde website). Je krijgt dan elke keer een bericht 
toegestuurd per e-mail.  
 

 

 
 
Vastentips 
Voor wie mee wil doen, maar geen vastenkaart heeft besteld, is er iedere week een 
vastentip beschikbaar. Die vastentips worden elke week in de Kerkbrief vermeld, 
zowel voor volwassenen als voor kinderen, doe je mee? 
Hier zijn de vastentips per zondag op een rij: 

 Zondag 1: 21 februari Project Moldavië - De zieken bezoeken -> 
Volwassenen: Stuur een bemoedigend kaartje naar iemand die dat nodig 
heeft. Kids: Ken je iemand die ziek is? Maak een mooie kaart en stuur 'm op. 

 Zondag 2: 28 februari Project Nederland - De dorstigen drinken geven -> 
Volwassenen: Laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol. Kids: 
Geen limonade, maar water of thee. 

 Zondag 3: 7 maart Project Libanon - De vreemdeling onderdak bieden -> 
Volwassenen: Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens op 16 
graden. Kids: Koud hè? Een dikke trui doet wonderen. 

 Zondag 4: 14 maart Project Nederland - De naakten kleden -> Volwassenen: 
Koop deze week geen nieuwe kleding. Kids: Deel iets van je speelgoed met 
een ander kind. 



 

 Zondag 5: 21 maart Project Indonesië - De hongerigen eten geven -> 
Volwassenen: Eet een week geen of minder vlees. Kids: Lukt het om een 
week niet te snoepen? 

 Zondag 6: 28 maart Project Nederland - De doden begraven -> Volwassenen: 
Steek een kaarsje aan voor een bekende overledene of voor mensen die 
wereldwijd zijn omgekomen door honger of geweld. Kids: Ken je iemand die is 
gestorven? Brand een kaarsje en denk aan hem of haar. 

 Zondag 7 Pasen: 4 april Project Zuid-Afrika - Ik ben er voor jou -> Einde 
vastentijd. 

Liturgisch bloemschikken 
Mocht u geïnteresseerd zijn in het liturgisch bloemschikken, dan kunt een PDF 
downloaden via de website: 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/liturgischbloemschikken 
 

Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie 
 

JEUGDWERK 
 
Namens de kinderdienst 
Nu we weer op weg naar Pasen gaan en nog steeds weinig activiteiten voor de 
kinderdienst of tieners kunnen organiseren hierbij een suggestie om eens op de site 

van Jong Protestant van de 
Protestantse Kerk te kijken. Hier 
kun je heel veel werkvormen voor 
kinderen en tieners vinden. Het is 
verdeeld per leeftijdscategorie. 
Sommige ideeën zijn voor alle 
leeftijden, andere weer voor 4-8 
jaar of voor 16+.  
Bijvoorbeeld voor de Stille Week, 
van 28 maart – 4 april, is er een 
aftelkalender ‘Van Palm naar 
Pasen’. Deze kalender bestaat uit 

acht werkvormen. Op de eerste dag maak je een Palmpasenstok. In de dagen 
daarna wordt steeds stilgestaan bij één van de elementen van de Palmpasenstok. 
 
Elke dag begint met een introductie. Daarna lees je een klein stukje uit de bijbel, 
vervolgens is er een verdieping of verwerking. Een voorbeeld van de verwerking op 
Stille Zaterdag is: ga naar buiten en luister met je ogen dicht. Is het echt helemaal stil 
of hoor je toch iets?  
Na de verwerking mag je het ei inkleuren dat bovenaan de pagina staat. Hoeveel 
nachten nog tot het Paasfeest? 
Je kunt de werkvormen met elkaar als gezin doen, of met opa en oma.  
Als je zoekt op Jong Protestant aftelkalender dan kun je de kalender downloaden. 
Heb je nog vragen, of wil je een Palmpasenstok hebben, neem dan even contact met 
mij op. 

                  Cora Gerritse 
 



 

 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand maart 
 
  1 maart  Mevr. L.A. van Dieren  
  2 maart  Dhr. J. Kortenoeven  
  4 maart  Mevr. E.C. den Braber-Kooij  
  5 maart  Dhr. H. Hoeve  
  7 maart  Mevr. A.H. Oldenburg-de Fouw  
  7 maart  Mevr. F.H. Bijma-Haver 
  7 maart  Dhr. K. van den Berg                 
  7 maart  Dhr. H. Swager  
11 maart  Dhr. C.A. van Ojik  
23 maart  Mevr. M.W. Goedhart-de Joode 
25 maart Mevr. J.H. Lem-Ravensbergen  
29 maart  Dhr. C.H. Kleefsman  
30 maart  Mevr. M. van Blaaderen-de Vos 
31 maart  Mevr. M. Gijzen-Hillmann  
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 
De antwoordenveloppen van de actie Kerkbalans zijn 
weer opgehaald, of door u gebracht bij de loper in uw 
wijk. Het bedrag aan toezeggingen is tot nu toe 
 € 65.660,70. Dit zijn 196 toezeggingen.  De 
kerkrentmeesters hopen dat het bedrag nog iets hoger 
wordt, want op de begroting van 2021 zijn we uitgegaan 
van een bedrag van € 67.000,00.  
U kunt uw toezegging overmaken op rekeningnummer: 
NL47 RABO 0373 7090 72, o.v.v. actie kerkbalans 2021. 
Ik wil hierbij de 20 lopers van dit jaar hartelijk danken voor hun inzet om te helpen 
met deze actie. Ook dit jaar zijn de meeste lopers, met inachtneming van de 
coronaregels, weer in hun ‘eigen wijk’ actief geweest. Ook wil ik Jan de Waal en Leo 
Bakker danken voor hun hulp bij de voorbereidende werkzaamheden.  
 
Namens de kerkrentmeesters,       Cora Gerritse 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden :  Op 30 januari 2021 mevr. A. van der Meer–Vuijst in de leeftijd van 90 

jaar. 
  Op 14 februari 2021 dhr. W.J.H. Lem in de leeftijd van 83 jaar.  

Op 15 februari 2021 mevr. H.D. Groothuis–Smit  in de leeftijd van 82 
jaar. 



 

          
Verhuisd :   Dhr. D.B. Reijnhout van Zwanenburg naar Gouda. 
                   Mevr. A. de Ruiter–van der Wilt van Halfweg naar Amsterdam. 
                   Mevr. J. de Waardt–Vuijst van Amsterdam naar Steenwijk. 
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 

UIT DE CLASSIS 

Negatief 
Nu ik dit schrijf realiseer ik me dat ik Jan al meer dan 20 jaar geleden leerde kennen. 
Ik was toen gastvoorganger in zijn dorpskerk, hij was kerkvoogd. Zo heette dat toen 
nog. Inmiddels is hij tuinman. De kerk drijft op mensen zoals Jan. Als ik kom 
aanrijden bij de kerk voor een afspraak met zijn predikant, leunt hij op zijn schoffel. 
Op zijn dooie gemak. 
Er hangt een kille mist op deze stille morgen, het is koud. Maar Jan vertelt dat hij blij 
is met de tuin van de kerk. ‘Eigenlijk hoeft er nu niets te gebeuren, maar het is goed 
om iets anders te zien dan de binnenkant van je huis.’ We hebben een gesprek zoals 
er zoveel zijn in deze tijd. Over Corona, over beperkingen. 
 
Jan zegt: ‘Ik mis de mensen. Uit eten gaan we nooit, en vakantie kan me niet 
schelen. Maar ik mis mensen. Mijn vrouw zegt dat ik niet zo negatief moet zijn. Maar 
dat ik er steeds maar de moed in moet houden, dat vind ik moeilijk. Nog even 
doorbijten zegt Rutte dan. Maar dat ik het zwaar vind mag ik niet zeggen. Dan vinden 
ze je negatief.’ 
Ik weet even niet hoe ik moet reageren, want ik herken veel van wat Jan zegt. Ik ken 
mezelf niet als zwaarmoedig of als pessimist. Dat kan ook niet als je al 30 jaar werkt 
in de kerk. Voor mij is hoop het mooiste woord van het geloof. Hoop is meer dan 
optimisme. Hopen is geloven dat het goed is. Of kan worden. 
 
En toch vind ook ik deze tijd zwaar. Wat ik het liefste doe kan niet. Ik mis de 
gemeentebezoeken. Ik mis echte kerkdiensten, het zingen. Ik mis de geur van al die 
zaaltjes bij de kerk. En net als Jan mis ik het meest de mensen. Het duurt te lang. 
Net als ik tegen Jan en mezelf wil gaan preken over hoop, is Jan me voor. Hij vertelt 
dat de dochter van zijn tweede vrouw die ochtend negatief is getest. Zijn ogen 
beginnen te twinkelen. ‘Dat is mooi van deze tijd’, zegt hij. ‘Het meest positieve 
woord in deze tijd is dat je negatief bent. Denk daar maar eens over na.’ 
 
Dat doe ik. En ik deel het met u. Humor om het vol te houden. En hoop dat het weer 
goed zal worden. Denk daar maar eens over na. 

Column van ds. Verhoeff, classispredikant Noord Holland  
 
 

BAZAAR 
 

Nieuws van de bazaarcommissie 
We zijn alweer halverwege de maand februari en de verkoop is in volle gang. 
De eerstvolgende inzameldatum is donderdag 4 maart a.s. van 9.30 uur tot 10.30 
uur. 



 

Vanwege de strenge coronamaatregelen zal ook dan gelden dat de loods geopend is 
en dat u uw spullen neer kunt zetten als er geen andere mensen zijn. Wilt u wachten 
als er mensen in de loods zijn, totdat de loods weer leeg is? 
Wilt u zo vriendelijk zijn om geen tv’s, radio’s, printers, telefoons en vuil en/of kapot 
spul neer te zetten? 
Het is jammer dat het zo moet maar het is voor ons aller veiligheid. 
 
Namens de bazaarcommissie,         Margreet Smit 
 

 
DIVERSEN 
 
Bedankt 
Ter gelegenheid van onze verjaardagen kregen wij veel reacties. Geen visite maar 
beslist niet vergeten. 
Hartelijk dank daarvoor. En voor u allen veel goede wensen in deze ongemakkelijke 
tijd. Met hartelijke groet, 

   Pieter en Els van Staaveren 
 
 
Verhuizing 
Beste gemeenteleden, 
Vanaf 1 januari 2021 zijn wij (Jan en Gerda Adolf) verhuisd naar Hoofddorp. 
We hebben het goed naar ons zin en het appartement is prachtig. 
Ik blijf nog verschillende activiteiten in Zwanenburg doen, dus zullen jullie mij nog wel 
eens zien of horen. 
 
Hartelijke groeten        Jan en Gerda Adolf 
 
 
Bedankt 
Vanuit Schoterhof in Haarlem ons bedankje voor de prachtige bos bloemen. 
Wij zijn erg tevreden hier in ons verzorgingshuis. 
Groeten,                                                             Bram en Wilma Stol 
 
 
 

 
 
Van dominee Rien Wattel uit Hoofddorp kregen we het volgende bericht: 
 
Beste kerken in Haarlemmermeer, 
 
In 2016 introduceerde Paus Franciscus ‘zorg voor de aarde’ als 8e werk van 
barmhartigheid, met een jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Schepping op  
1 september.  



 

Hij pakte daarmee een oude draad in de kerken op: in 1989 waren veel kerken druk 
bezig met het Conciliair Proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping.  
Mensen moeten gaan beseffen dat ze ‘partner zijn van al wat leeft. Zolang we vinden 
dat de planeet van ons is, zal er geen duurzame toekomst zijn.’ 
 
Dat geldt ook als we op 17 maart gaan 
stemmen. Daarom wil de landelijke 
Klimaatcoalitie 2021 samen en toch op 
anderhalve meter afstand door heel 
Nederland een klimaatalarm laten horen 
op zondag 14 maart 2021.  
 
De landelijke klimaatalarmcoalitie bestaat 
uit o.a. Milieudefensie, GroeneKerken, 
Pax, FNV, OXFAM Novib en Grootouders 
voor het klimaat (zie 
www.klimaatmars2021.nl voor de hele 
lijst). In Hoofddorp wordt een 
klimaatalarm georganiseerd voor de hele 
Haarlemmermeer door de Klimaatcoalitie 
Hoofddorp, bestaande uit een aantal 
jongere en oudere klimaatvoorvechters 
van binnen en buiten de kerken. Dat is op 
zondag 14 maart 2021 van 14.00 – 15.00 
uur. 
 
Daarom nodigen wij ook u uit om aan te sluiten bij het Klimaatalarm Hoofddorp 
2021.  
Partners kunnen visie en doelen van de Klimaatcoalitie Hoofddorp onderschrijven tot 
en met meedoen tijdens het alarm, een actieve bijdrage op de dag zelf leveren zoals  
als vrijwilliger meedoen, of in het programma deelnemen, of een financiële 
ondersteuning bieden. Onze begroting heeft nog een tekort.  
 
Het klimaatalarm zal voldoen aan de dan geldende coronamaatregelen. Daarom is 
niet zeker hoeveel mensen er fysiek aanwezig kunnen zijn. Zodra we meer weten, 
zullen we het laten weten. Ook vragen we, ook in de persberichten, iedereen zich 
aan te melden op de eerder genoemde website. 
 
Wij horen graag of jullie samen met ons ervoor willen zorgen dat iedereen kiest voor 
klimaat! 
Jullie reactie ontvangen we graag op rien.wattel@quicknet.nl met cc aan 
klimaatmarshoofddorp@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, namens Klimaatcoalitie Hoofddorp, 
 
     Rien Wattel, Communicatie/PR 
 
 
 



 

 

 
 
Bijbellezer zocht ook in 2020 liefde, vrede en licht 
Liefde, vrede en licht waren in 2020 de meest gebruikte zoekwoorden van 
bijbellezers op debijbel.nl. Psalm 23 is als populairste bijbeltekst vervangen 
door Johannes 1. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van deze bijbelsite van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).  
 
Het aantal bezoekers van de bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be  – waar meer 
dan 20 bijbelvertalingen, Bijbel Basics en informatie rondom de Bijbel te vinden zijn – 
steeg van circa 1 miljoen naar ruim 1,1 miljoen. 
 
Meest gelezen 
In het Jaaroverzicht van de site blijken de verschuivingen klein ten opzichte van 
2019. Psalm 23 was drie jaar op rij de meest gelezen bijbeltekst in de Nieuwe 
Bijbelvertaling. In 2020 was het Johannes 1. Dit hoofdstuk scoorde in 2019 al de 
hoogste plek in de Bijbel in Gewone Taal. 
‘Bidden’ en het ‘Onze Vader’ dringen dit jaar door in de top 10 van zoekwoorden. Dit 
kan samenhangen met het nieuw verschenen leesplan over het Onze Vader, dat 
door 1500 mensen werd gevolgd. 
 
Corona trekt bloglezers 
De blogs trokken in dit coronajaar flink meer lezers: vorig jaar 269.000 en nu 
425.000. Enkele van de meest gelezen blogs gingen over het coronavirus, zoals 
‘Corona en de Bijbel: het gaat mijn begrip te boven’ (ruim 15.000 lezers) en ‘Houd 
vol, hoe doe je dat’. Ook de blogserie ‘Schurende bijbelteksten’ – over bijbelse 
beloften die te mooi lijken om waar te zijn – bleek te boeien. Twee van deze blogs 
haalden de top: die van de Vlaamse predikant Jannica de Prenter over Psalm 23 en 
‘God is toch zeker Sinterklaas niet?’ van predikant Judith Cooiman-Bouma uit Zeist. 
 
Mijn Bijbel en Bijbel Basics 
In totaal werd de Bijbel 10,8 miljoen keer geopend, 0,1 miljoen meer dan in 2019. Dat 
gebeurt steeds vaker via Mijn Bijbel, de gratis NBG-app gekoppeld aan debijbel.nl. 
Met 85.000 nieuwe gebruikers komt het totaalaantal daarvan nu op 225.000. De app 
biedt de Bijbel in alle op de site beschikbare vertalingen en versies en de Bijbel in 
audio. Hij werd uitgebreid met meer bijbelvertalingen en de optie om bij het lezen 
notities te maken. Van de kindernevendienstmethode Bijbel Basics daalde het aantal 
downloads (gebruikte programma’s)  – vermoedelijk door het wegvallen van diensten 
vanwege Corona – van 197.000 naar 173.000. Er werd dankbaar gebruik gemaakt 
van de aangepaste programma’s voor thuis, waardoor het aantal accounts 
(gebruikers) stabiel bleef: circa 13.000. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 
 



 

 


